
JÄRJESTELMÄSEINÄT

Laadukkaita 
järjestelmä seinä
ratkaisuja toimisto, 
liike ja tuotantotiloihin



• OSAO, Haukiputaan yksikkö, Oulu
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INLOOK GLAZY
Lasiseinä
Lasiseinät muodostavat yhtenäisen lasipinnan ja luovat läpinäky-
vyyttä tiloihin. Seinä koostuu yhdestä tai useammasta kiinteästä 
lasista. Lasien välissä on n. 4 mm avorako, joka voidaan saumata 
silikonilla tai saumalistalla. Järjestelmässä voidaan käyttää liukuovia 
tai saranaovia. Lasit voidaan teipata, silkkipainaa tai hiekka-
puhaltaa. Lasit voivat olla myös sähköisesti himmennettäviä. Lasiin 
on mahdollista tehdä digiprinttaamalla erilaisia kuvia ja värilliset 
laminointikalvot luovat lasiseinälle aivan uutta ilmettä. INLOOK 
GLAZY -lasiseinä voidaan tehdä myös kaarevaksi.

Käyttökohteet: toimistot, liiketilat

Seinän paksuus: 102 mm

Lasin leveys: 100–1500 mm

Seinän enimmäiskorkeus: 3000 mm

Vakiolasi: 8 mm, 10 mm tai 12 mm karkaistu tai laminoitu lasi; 
INLOOK SLIDY -liukuovessa 6 mm tai 8 mm karkaistu tai laminoitu 
lasi; lasi voi olla myös sekä laminoitu että karkaistu

Profiilit: alumiinia; jauhemaalataan RAL-vakiovärisävyihin tai 
anodisoidaan; saatavissa myös erikoisvärejä

Lukitus: liukuoviin Abloy LC 306 -lukkorunko tai painonappilukon 
Abloy OF 433 työstöt; alumiinisaranaoviin Abloy LC 302 tai LC 
305 -lukkorunko; puusaranaoviin Abloy 4190 tai LC 190 -lukko-
runko; lukituksen pintahelat toimitetaan erillishankintana; oviin on 
myös saatavissa sähköisen lukituksen työstöt

Vetimet ja painikkeet: liukuovissa INLOOK L-150 -alumiinivedin 
tai INLOOK 20 / 300 RST -ha-vedin; saranaovissa INLOOK RST 
19 -ha-painike tai vedin / painike tilauksen mukaan; tarvittavat 
ovensulkimet on määriteltävä ovitilauksen yhteydessä 

Silikonisauma: väritön, harmaa, musta tai muu sävy

Saumalista: väritön lista tai RAL-sävyyn maalattu alumiinilista

Ääneneristävyys:

• INLOOK SLIDY -liukuovi ääniluokka 25 dB (Rw 30dB)

• alumiiini saranaovi Rw n. 30 dB

• puinen saranaovi, ääniluokka 25 dB (Rw 30 dB)

• puinen saranaovi, ääniluokka 30 dB (Rw 37 dB)

• puinen saranaovi, ääniluokka 35 dB (Rw 42 dB)

Lasi valitaan oven Rw-arvon mukaan.

Lasit ja ovet ovat saatavissa myös ilman ääniluokitusta.

• Kuopion toimistokampus
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Lasiseinän silikonisaumattu ulkonurkka

Silikonisauma ja 
silkkipainettu kuvio

INLOOK 20 / 300 
RST ha-vedin
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INLOOK GLAZY -ovityypit

Alumiinisaranaovi Umpiovi, alumiinikarmi

Kokolasiovi, alumiinikarmi Kokolasiovi, karmiton
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Kokolasiliukuovi Umpiovi, puukarmi

INLOOK SLIDY -liukuovi Umpiovi, L-karmi
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INLOOK GLAZY 
DOUBLE
Kaksilasinen ääntäeristävä lasiseinä
INLOOK GLAZY DOUBLE eristää ääntä antaen kuitenkin valoa 
ja ilmavuutta tiloihin. Seinän hyvä ääneneristävyys perustuu 
kahteen eri paksuiseen lasiin ja ilmaväliin. Vierekkäisten lasien 
välissä oleva avorako saumataan silikonilla tai saumalistalla. 
Lasiseinään on saatavissa puinen ääntä eristävä erikoissaranaovi. 
Lasit voidaan teipata, silkkipainaa tai hiekkapuhaltaa ja niihin on 
mahdollista tehdä digiprinttaamalla erilaisia kuvia. Värilliset 
laminointikalvot antavat lasiseinälle aivan uutta ilmettä. 

Käyttökohteet: neuvottelutilat, kirjastot ja muut tilat,  
jotka vaativat hyvää äänen eristävyyttä

Seinän paksuus: 100 mm

Lasin leveys: 100–1500 mm

Seinän enimmäiskorkeus: 3000 mm

Vakiolasi: 66.2 + 55.2, laminoitu lasi normaali-  
 tai Sound Control -kalvolla

 55.2 + 44.2, laminoitu lasi normaali-  
 tai Sound Control -kalvolla

 8 mm + 10 mm karkaistu lasi

Profiilit: alumiinia; jauhemaalataan RAL-vakiovärisävyihin tai 
anodisoidaan; saatavana myös erikoisvärejä

Lukitus: Abloy 4190 tai LC 190 lukkorunko; lukituksen 
pintahelat toimitetaan erillis hankintana; oviin on saatavana 
myös sähköisen lukituksen työstöt

Painikkeet: INLOOK RST 19 -ha-painike tai painike tilauksen 
mukaan; mahdolliset ovensulkimet on määriteltävä ovitilauksen 
yhteydessä

Silikonisauma: harmaa, musta, väritön tai muu sävy

Saumalista: väritön lista

Ääneneristävyys: Rw 43 dB, 66.2 + 55.2 + erikoissaranaovi

• Inlook-toimisto, Helsinki
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Lasiseinän yläkulma

Väritön 
saumalista
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INLOOK SLIDY
Liukulasiseinä
Alumiinirunkoiset liukulasiseinät luovat avaruutta ja 
tyylikkyyttä tiloihin. Liukulasiseinät koostuvat kiinteistä 
lasi elementeistä ja liukuovista. Seinän liittymät ympäröiviin 
rakenteisiin eivät vaadi erillisiä listoituksia. Laseihin voidaan 
teipata huomiomerkinnät. Hiekkapuhallus, silkki painatus tai 
digiprinttaus tuo lasiin ilmeikkyyttä. Laseihin on myös 
saatavissa värillisiä kalvoja.

Käyttökohteet: toimistot, liiketilat

Seinän paksuus: 102 mm

Elementin leveys: 100–1500 mm

Seinän enimmäiskorkeus: 3000 mm

Vakiolasi: 6 mm tai 8 mm karkaistu tai laminoitu lasi;  
lasi voi olla myös sekä laminoitu että karkaistu 

Profiilit: alumiinia; jauhemaalataan RAL-vakiovärisävyihin 
tai anodisoidaan; saatavissa myös erikoisvärejä

Lukitus: oviin on mahdollista saada lukkorunko Abloy LC 
306 tai painonappilukon Abloy OF 433 työstöt; lukituksen 
pintahelat toimitetaan erillishankintana

Vedin: INLOOK L-150 -alumiinivedin, INLOOK 20 / 300 
RST -ha-vedin tai vedin tilauksen mukaan

Tiivistys: karvatiivisteet – väri harmaa;  
lasitiivisteet kumia – väri musta 

• Port Center, Turku
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INLOOK- 20 
/ 300 RST 
-ha-vedin 

Lukkorunko 
Abloy LC 
306, 
vääntö-
nuppi ja 
lukkopesä

Liukuoven 
kynnys

Painonappi-
lukko Abloy 

OF 433

INLOOK- 
L-150-vedin
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INLOOK SLIDY dB
Ääntä eristävä liukulasiseinä
INLOOK SLIDY dB on liukulasiseinä tiloihin, joissa 
ääneneristykselle asetetaan korkeat vaatimukset.  
Muut ominaisuudet ovat samat kuin INLOOK SLIDYssa.

Käyttökohteet: toimistot, liiketilat

Seinän paksuus: 102 mm

Elementin leveys: 100–1500 mm

Seinän enimmäiskorkeus: 3000 mm

Vakiolasi: 44.2; laminoitu lasi Sound Control -kalvolla 

Profiilit: alumiinia; jauhemaalataan RAL-vakiovärisävyihin 
tai anodisoidaan; saatavissa myös erikoisvärejä 

Lukitus: oviin on mahdollista saada lukkorunko Abloy LC 
306; lukituksen pintahelat toimitetaan erillishankintana 

Vedin: INLOOK L-150 -alumiinivedin; INLOOK 20 / 300 
RST -ha-vedin tai vedin tilauksen mukaan; vetimet 
kiinnitetään alumiiniprofiiliin

Tiivistys: dB-karvatiivisteet – väri harmaa; dB-harjatiivisteet 
– väri musta ja lasitiivisteet kumia – väri musta 

Ääneneristävyys: ääniluokka 25 dB (Rw 30 dB);  
VTT:n testi nro VTT-S-01878-11

• Svenska Litteratursällskapet 
i Finland, Helsinki
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Liukuoven kynnys, 
liikuntasaumaprofiiili
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INLOOK MOVE LIGHT
Kevyt siirtolasiseinä
INLOOK MOVE LIGHT -siirtolasiseinällä on helppo rajata ja 
muunnella tiloja. Lasiseinäelementit voidaan tarvittaessa liu’uttaa 
väliaikaisesti nippuun toiseen päätyyn. Sveitsiläinen tekniikka 
takaa luotettavan toimivuuden ja helpon käytettävyyden. 

Käyttökohteet: toimistot, ravintolat ja hotellit

Seinän enimmäiskorkeus: 2600 mm

Elementin enimmäisleveys: 950 mm 

Elementin enimmäispaino: 60 kg 

Elementtien enimmäismäärä: 9 kpl / seinä

Lasi: 8 mm tai 10 mm karkaistu lasi

Profiilit: alumiinia; anodisoituna; RST-pinnalla tai maalattuna 
RAL-vakiosävyyn; yläkannatusprofiili on aina anodisoitu luonnon-
väriseksi 

Voidaan asentaa alaohjauskiskolla tai ilman.
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Siirtolasiseinä, 
alaohjauskisko
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INLOOK MOVE HEAVY
Siirtolasiseinä kauppakeskuksiin  
ja julkisiin tiloihin
INLOOK MOVE HEAVY on muunneltava siirtolasiseinä, joka on 
tarkoitettu julkisiin tiloihin ja kauppakeskuksiin käytävänseinäksi. 
Lasiseinä voi olla suora, siinä voi myös olla kulma tai kaari. Lasi-
seinäelementit on mahdollista liu’uttaa kevyesti nippuun toiseen 
päätyyn. Lasiseinään voidaan liittää myös liukuvia sarana-
paneeleita. Kiinteä lasiseinä toteutetaan samoilla profiileilla kuin 
siirtolasiseinä. Sveitsiläinen tekniikka takaa luotettavan toimivuuden 
ja helpon käytettävyyden.

Käyttökohteet: julkiset tilat, kauppakeskukset

Seinän enimmäiskorkeus: 3500 mm ja liukusaranapaneeleja 
käytettäessä 3000 mm  

Elementin enimmäisleveys: 1500 mm ja  
liukusaranapaneelin 1100 mm 

Elementin enimmäispaino: 150 kg 

Lasi: 10 mm tai 12 mm karkaistu ja laminoitu lasi

Lukitus: Abloy LC 306 -lukkorunko; lukituksen pintahelat toimitetaan 
erillishankintana

Vedin: liukusaranaoven vedin INLOOK 20 / 300 RST ha tai vedin 
tilauksen mukaan

Voidaan asentaa alaohjauskiskolla tai ilman.
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Lasiparkki
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INLOOK WOODY
Puurunkoinen lasiseinä
Pintavaihtoehtoja ovat maali- tai viilupinta valinnan 
mukaan. Laseihin on saatavana huomiomerkinnät 
teippaamalla, hiekka puhaltamalla tai silkkipainatuksella. 
Laseihin saadaan väriä erilaisilla kalvoilla tai digi-
printtaamalla. Järjestelmään voidaan asentaa liuku- ja 
saranaovia sekä sähköpieliä.

Käyttökohteet: toimistot, neuvottelutilat ja julkiset tilat 

Seinän paksuus: 92 mm tai muu paksuus

Elementin leveys: 100–1500 mm 

Seinän enimmäiskorkeus: 3000 mm

Vakiolasi: 6 mm, 8 mm, 10 mm ja 12 mm karkaistu  
tai laminoitu lasi; tarvittaessa saatavana myös muita 
vaihtoehtoja

Profiilit: puuta; tehdasmaalattuna esim. Tikkurila Symphony, 
NCS- tai RAL-värisävyihin tai jalopuuviilutettuna eri pinta-
käsittelyillä

Ovet: saranaovet; huullettu tai huultamaton;  
karmi on normaali tai L-karmi

Lukitus: saranaoven lukkorunko Abloy 4190 tai LC 190; 
liukuoven lukkorunko Abloy LC 306; lukituksen pintahelat 
toimitetaan erillishankintana; oviin on myös saatavissa 
sähköisen lukituksen työstöt; mahdolliset ovensulkimet on 
määriteltävä ovitilauksen yhteydessä

Painikkeet: saranaovessa INLOOK 19 RST -ha-painike tai 
painike tilauksen mukaan

Vetimet: liukuovessa INLOOK 20 / 300 RST -ha-vedin tai 
vedin tilauksen mukaan

Ääneneristävyys:

• saranaovi, ääniluokka 25 dB (Rw 30 dB)

• saranaovi, ääniluokka 30 dB (Rw 37 dB)

• saranaovi, ääniluokka 35 dB (Rw 42 dB)

Lasi valitaan oven Rw-arvon mukaan.

Lasit ja ovet ovat saatavissa myös ilman ääniluokitusta.

• Technopolis Innova 4, 
Jyväskylä
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Lasiaukollinen ovi

Huultamaton ovi
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INLOOK WOODY-ALU
Puurunkoinen lasiseinä alumiinilistoin
Laseihin on saatavana huomiomerkinnät teippaamalla, hiekka-
puhaltamalla tai silkkipainatuksella. Laseja on mahdollista värjätä 
erilaisilla kalvoilla tai digiprinttaamalla. Järjestelmään voidaan 
asentaa liuku- ja saranaovia sekä sähköpieliä. 

Käyttökohteet: toimistot, neuvottelutilat ja julkiset tilat

Seinän paksuus: 92 mm tai muu paksuus

Elementin leveys: 100–1500 mm 

Seinän enimmäiskorkeus: 3000 mm

Vakiolasi: 6 mm, 8 mm, 10 mm ja 12 mm karkaistu tai laminoitu 
lasi, tarvittaessa saatavana myös muita vaihtoehtoja

Profiilit: puuta; tehdasmaalattuna esim. Tikkurila Symphony,  
NCS- tai RAL-värisävyihin tai jalopuuviilutettuna eri pinta-
käsittelyillä; alumiinilistat pulverimaalattuna RAL-sävyyn

Ovet: saranaovet; huullettu tai huultamaton;  
karmi on normaali tai L-karmi

Lukitus: saranaoven lukkorunko Abloy 4190 tai LC 190; 
liukuoven lukkorunko Abloy LC 306; lukituksen pintahelat 
toimitetaan erillishankintana; oviin on myös saatavissa sähköisen 
lukituksen työstöt; mahdolliset ovensulkimet on määriteltävä 
ovitilauksen yhteydessä

Painikkeet: saranaovessa INLOOK 19 RST -ha-painike tai 
painike tilauksen mukaan

Vetimet: liukuovessa INLOOK 20 / 300 RST -ha-vedin tai  
vedin tilauksen mukaan

Ääneneristävyys:

• saranaovi, ääniluokka 25 dB (Rw 30 dB)

• saranaovi, ääniluokka 30 dB (Rw 37 dB)

• saranaovi, ääniluokka 35 dB (Rw 42 dB)

Lasi valitaan oven Rw-arvon mukaan.

Lasit ja ovet ovat saatavissa myös ilman ääniluokitusta.

• Motonet, Turku

INLOOK-järjestelmäseinät20

http://www.inlook.fi/sisaseinat/tuotteet/detaljikuvat?fid=304


Lasilistat, 
alumiinia
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INLOOK PUHELINKOPPI
Yksityisyyttä avotiloihin
• ovi ja sivuseinät lasia; mahdollisuus teipata erilaisilla kalvoilla

• ääntä eristävä dB 30-rakenne

• poistopuhallin ja valo toimivat liiketunnistimella

• suositellaan liittämistä talon ilmanvaihtoon

• puhelin- / data- ja sähköpistoke, sähköliitäntäjohto 3 m

• pieni pöytätaso

• saatavissa mm. Tikkurilan Symphony, NCS- ja RAL-värikarttojen sävyissä

• toimitetaan myös pyörillä varustettuna

• lukkorunko Abloy 4190 tai LC 190; lukituksen pintahelat toimitetaan 
erillishankintana

• INLOOK 19 RST ha-painike tai painike tilauksen mukaan

Vakiomitat:

• leveys: 1050 mm 

• syvyys: 1050 mm

• korkeus: 2150–2350 mm

• korkeus pyörillä: 2300–2500 mm

INLOOK-järjestelmäseinät22
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INLOOK 
NEUVOTTELUHUONE
Moduulirakenteinen  
ja äänieristetty neuvottelutila
• etuseinä on lasia, johon on mahdollisuus kiinnittää erilaisia 

värillisiä, peittäviä kalvoja

• liuku- tai saranaovi

• sisäpuolella vaimentava verhous

• ääntä eristävä dB 30-rakenne

• poistopuhallin ja valo toimivat liiketunnistimella

• suositellaan liittämistä talon ilmanvaihtoon

• puhelin- /data- ja sähköpistoke, sähköliitäntäjohto 3 m

• levyverhoukset jalopuuviilutettuna tai maalattuna esim. 
Tikkurilan Symphony, NCS- ja RAL-värikarttojen sävyihin

• saatavana myös tilaajan mittojen mukaan

• saranaovissa lukkorunko Abloy 4190 tai LC 190; liuku-
ovissa lukkorunko Abloy LC 306 tai työstöt painonappi-
lukkoa Abloy OF 433 varten; lukituksen pintahelat 
toimitetaan erillishankintana

• saranaovissa INLOOK 19 RST -ha-painike tai  
painike tilauksen mukaan

• liukuovissa INLOOK L-150 -alumiinivedin tai  
INLOOK 20 / 300 RST -ha-vedin

Vakiomitat:

• leveys: 1050 mm 

• syvyys: 1650 mm

• korkeus: 2400 mm

• Postitalo, 
Helsinki
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• Inlook-toimisto, 
Helsinki
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INLOOK 
SEINÄVERHOUKSET
Näyttäviä ja ääntä  
vaimentavia pintoja
Runkolevy: kuitukipsi-, sementtilastu-, MDF-, lasi- tai akustolevy

Pinta: maalattu, jalopuuviilu, tekninen viilu, laminaatti, 
taustamaalattu lasi, laminoitu lasi värillisellä kalvolla tai 
kangaspinnoitettu akustolevy

Kuitukipsi-, sementtilastu- ja MDF-levyjen äänenvaimennuk-
seen voidaan valita erilaisia rei’itys- tai uritusvaihtoehtoja.

• Helsinki-Vantaan lentoasema
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• Haltia-luontokeskus, Espoo

• Kauppakeskus Zeppelin, Oulu

• Serlachius-museo, Göstan paviljonki, Mänttä
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INLOOK FLEXY
V-puskusaumaseinä
Puskusaumainen järjestelmäseinä, joka muodostaa 
yhtenäisen seinä pinnan. Runko koostuu jousikuormitteisista, 
teräksisistä pystyrangoista, jotka kiristävät seinän tiiviisti 
lattia- ja kattopintoja vasten. Pintalevyt kiinnitetään pysty-
rankoihin piilokiinnitysklipseillä. Pintalevyt ovat 13 mm 
tapetoituja kipsilevyjä, 12 mm tehdasmaalattuja MDF-levyjä 
tai jalopuuviilutettuja MDF-levyjä. Järjestelmään on 
saatavana ikkunoita sekä liuku- ja saranaovia. 

Käyttökohteet: toimistot, tuotantotilat

Seinän paksuus: 98 mm, desibeliseinä 124 mm

Pystyranka: leveys 72 mm, ainevahvuus 0,7 mm

Levy- / runkojako: 900 mm

Levykorkeus: 3300 mm

Eriste: eristevilla, paksuus 50 mm, tiheys n.30 kg/m3, 
palamaton

Ääneneristävyys: INLOOK FLEXY Rw lab 42 dB;  
INLOOK FLEXY dB Rw lab 49 dB;  
VTT:n testi: VTT-S-01724-11 ja VTT-S-01875-11

• Servica, Kuopio
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INLOOK HANDY
Hattulistaseinä
Hattulistasaumaiset järjestelmäseinät soveltuvat toimisto-
tiloihin. Pintalevyt kiinnitetään seinän runkoon hattulistoilla. 
Runko koostuu jousikuormitteisista, teräksisistä pystyrangoista, 
jotka kiristävät seinän tiiviisti lattia- ja kattopintoja vasten. 
Pintalevyt ovat 13 mm tapetoituja kipsilevyjä tai 12 mm 
tehdasmaalattuja MDF-levyjä. Hattulistassa on valmiit reiät 
järjestelmän hyllyjen, vaate- ja taulukoukkujen kiinnittämistä 
varten. Kalustamattomissa seinissä hattulistojen urat voidaan 
tarvittaessa peittää peitelistalla. Järjestelmään on saatavana 
ikkunoita sekä liuku- ja saranaovia. 

Käyttökohteet: toimistot, tuotantotilat

Seinän paksuus: 98 mm, desibeliseinä 124 mm

Pystyranka: leveys 72 mm, ainevahvuus 0,7 mm

Levy- / runkojako: 900 mm

Levykorkeus: 3000 mm, 3300 mm

Eriste: eristevilla, paksuus 50 mm, tiheys n.30 kg/m3, 
palamaton

Ilmaääneneristävyys: INLOOK HANDY Rw lab 39 dB; 
INLOOK HANDY dB Rw lab 43 dB;  
VTT:n testi: VTT-S-01723-11 ja VTT-S-01874-11

• Technopolis Innova 4, Jyväskylä

Hattulistan pään peiteprofiili
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Kalusteet

Vaatekoukku Taulukoukku

Ilmoitustaulu Hylly

Tussitaulu Lehtihylly
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INLOOK EASY
Elementtiväliseinä
Puskusaumainen elementtijärjestelmäseinä muodostaa 
yhtenäisen seinäpinnan. Pintalevyt ovat 11 mm tapetoituja 
lastulevyjä tai 9 mm tai 12 mm tehdasmaalattuja MDF-
levyjä. Runko on yleensä kertopuuta. Järjestelmään on 
saatavana ikkunoita ja saranaovia. 

Käyttökohteet: toimistot, asiakaspalvelutilat

Seinän paksuus: 76–98 mm

Elementin vakioleveys: 600 mm 

Seinän enimmäiskorkeus: 3300 mm

Eriste: eristevilla, paksuus 50 mm, tiheys n. 30 kg/m3, 
palamaton

• Stenberginranta 2, Helsinki
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• Pasilan asema, Helsinki

• Pasilan asema, Helsinki
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• Lintulahti,  
Helsinki

 INLOOK GLAZY

• Svenska Litteratursällskapet 
i Finland, Helsinki

 INLOOK GLAZY

• Serlachius-museo,  
Göstan paviljonki, Mänttä

 INLOOK GLAZY
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• Kuopion toimistokampus
 INLOOK GLAZY

• Salon 
Aikuiskoulutuskeskus

 INLOOK WOODY

• Alberga Business Park, Espoo
 INLOOK GLAZY

• Serlachius-museo,  
Göstan paviljonki, Mänttä

 INLOOK GLAZY
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Inlook Oy 
Järjestelmäseinät

Sahaajankatu 1

00880 Helsinki

ALUEKONTTORIT

Inlook Turku

Kairiskulmantie 18

20760 Piispanristi

Inlook Tampere

Rajasilta 3

33880 Lempäälä

Inlook Kuopio

Teräskatu 8

70150 Kuopio

Inlook Pohjanmaa 

Vanha Karperöntie 63

65610 Mustasaari

Inlook Oulu /  
Sisärakenne Kukkola Oy

Pilliläntie 4

90460 Oulunsalo

Puhelin 020 7589 200

info@inlook.fi

inlook.fi

etunimi.sukunimi@inlook.fi
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